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#metoo anden bølge
Tre år efter #metoo gik i luften,
satte den modige Sofie Linde
anden bølge i gang først i TVbranchen, siden hele mediebranchen og nu også i folketinget
og de politiske partier.
Meget få kvinder er selvfølgelig
i stand til at sætte sig op mod
magtfulde mænd alene, men
kollektive udtalelser fra mange
kvinder kan.

Det har igen, igen bragt sexismen frem i lyset - især den, som
kommer fra mænd i magtpositioner og rammer yngre kvinder i
usikre positioner. Det er positivt,
glædeligt og virkelig nødvendigt.
Ret hurtigt satte den højrenationale modoffensiv ind. Først fra
Pia Kjærsgaard og snart efter også
fra Venstres fungerende formand,
Inger Støjberg. Den højrenation-

ale familie- og kønsopfattelse
stikker sin kvindefjendske og
reaktionære ideologi frem, når
de fornærmet udtaler, at debatten er gået for vidt, fordi det ikke
længere er sjovt at være mand,
når man ikke har lov til at give en
kvinde et kompliment.
Alle andre forstår godt, at afsløringerne og debatten IKKE
handler om at give komplimenter.

Så hvis man skulle være i tvivl
om, hvorvidt spørgsmålet er
vigtigt, så skal man holde øje
med, hvordan højrefløjen går ind
og forsøger at afspore debatten
sådan, at det ender med en debat
om debatten - og fjerner fokus på
det centrale spørgsmål.
Sådan gik til også under Black
Lives Matter-bevægelsen i juni,
hvor man først forsøgte at afspore

debatten med corona-faren og
dernæst at angribe Black Lives
Matters talsperson.
Så hold tungen lige i munden,
gå ikke i højrefløjens grumsede
fælde og hold fast i sagen.
Vi skal have gjort op med både
racisme, diskrimination og sexisme.

Ulighed i sundhed:
ikke den enkeltes, men
et samfunds valg
I starten af september udgav
Sundhedsstyrelsen en ny rapport, “Social ulighed i sundhed
og sygdom – udviklingen i
Danmark i perioden 2010-2017”.
Rapporten konkluderer: ”Personer med kortere uddannelse
oplever mere sygdom, mærker
større konsekvenser af sygdommen og dør tidligere end
personer med en lang videregående uddannelse”,
Hvis du synes, du har hørt
dette før, så husker du rigtigt.
Uligheden i sundhed er ikke
ny. Hjerteforeningen skriver
om rapporten: “Det tragiske
er, at der heller ingen aktuelle
politiske planer er, som ser ud
til for alvor at kunne reducere
den sociale ulighed.”
Sundhed har længe været “dit
eget valg og dit eget ansvar.” Det
er meget bekvemt i en tid, hvor
nyliberal og individualistisk
tankegang er gået hånd i hånd
med forringelser af sundhedsvæsenet, voksende fattigdom og

voksende arbejdspres.
Og det er selvfølgelig derfor,
at de mange livsstilskampagner
ikke hjælper mennesker, som
slås med helt andre tungere
problemer.
Da rapporten udkom, udtalte
Sundhedsminister Magnus
Heunicke til dagbladet Politiken: “Det skal være slut med
individuelle valg af ‘usund
levevis’.”
Det fik lægen, Morten Sodemann, til at skrive denne
kommentar i magasinet Ræson
den 8. september: “men levevis
er ikke et valg, det er et vilkår.
De ‘sunde valg’, der mangler,
er politisk sunde valg, ikke
kollektive tilvalg af mere broccoli. Sygdom, fattigdom og kort
uddannelse er ikke udtryk for
karakterbrister og dovne valg.
De er derimod et resultat af livsvilkår, man meget gerne havde
været foruden, hvis man havde
haft det valg?”

Klima og ulighed
Verdens rigeste ene procent har
fra 1990-2015 udledt dobbelt så
meget CO2 som den fattigste
halvdel af verdens befolkning.

Oxfam IBIS skriver:

“Fra 1990 til 2015 steg verdens
samlede CO2-udledning med 60
procent. En ny undersøgelse fra
Oxfam viser, at verdens rigeste
ene procent i den periode har

udledt dobbelt så meget CO2
som den fattigste halvdel af verdens befolkning, og at klimaets
kritiske tilstand i høj grad skyldes deres ekstreme forbrug.
Mens klimakrisen truer vores
fælles fremtid, står det nu sort
på hvidt, at det i stor udstrækning er verdens absolut rigeste
mennesker, der bærer skylden.
Dem, der betaler den største

David Graeber er død
Den amerikanske antropolog
og anarkist David Graeber døde
uventet den 2. september 2020
i en alder af 59. Han var en af
venstrefløjens store tænkere og
en af de få teoretikere, der i sit
liv formåede at efterleve sine
principper til fulde og forbinde
teorien til en radikal aktivistisk
praksis. Under finanskrisen var
Graeber en ledende skikkelse i
Occupy Wall Street-bevægelsen
og er blandt andet kendt som
ophavsmanden til det berømte
slogan: ”We are the 99%”. Som
teoretiker har Graeber gjort sig
særligt bemærket med bøgerne

Debt: The First 5,000 Years, der
forsøger at undersøge gældens
udvikling og rolle i samfundet
gennem menneskets historie
og Bullshit Jobs: A Theory, der
beskriver den grundlæggende
meningsløshed ved store dele af
det moderne arbejdsmarked.
David Graeber var en uortodoks og kompromisløs radikal
akademiker. Hans sociale aktivisme fik ham fyret fra sit professorat ved Yale og sendt i en art
akademisk eksil fra USA, hvor
han som anerkendt antropolog
blev opsøgt af adskillige udenlandske universiteter, men ikke

var i stand til at finde arbejde
noget sted i sit hjemland. Også
på den revolutionære venstrefløj
var David Graeber en kontroversiel figur, og blandt marxister
er hans idéer ikke altid faldet i
god jord. Men uanset teoretiske
uenigheder og politiske diskussioner, har arbejderklassen
mistet en af sine fremmeste
forkæmpere og kapitalismen en
af sine skarpeste kritikere. David
Graeber døde alt for ung og vil
blive savnet af socialister verden
over.

menneskelige regning for klimaforandringerne, er til gengæld
verdens fattigste. Kort sagt er
det globale CO2-budget blevet
anvendt på stigende forbrug
blandt de allerede privilegerede
og velstillede, fremfor på at løfte
mennesker ud af fattigdom.
Sådan er den ulige virkelighed.
Det er vi nødt til at lave om,”
siger generalsekretær Kristian

Weise.
Undersøgelsen ”The Carbon
Inequality Era” er lavet af Oxfam
i samarbejde med Stockholm
Environment Institute (SEI).

i det 21. århundrede for at
kunne udvikle socialt retfærdige
og bæredygtige løsninger på
klimakrisen, der ikke blot lapper
på systemet, men genfinder en
reel balance mellem mennesket
og økosystemerne. Skatter
gør det ikke alene. Der må et
gennemgribende opgør med
den måde, vi forstår økonomi,
produktion og forbrug til.

“Klimatosserne” på facebook
skriver:
Ja, det er vi nødt til at lave om!
Derfor mener vi her på siden, at
økosocialisme er uomgængeligt
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Det mener vi

En verden i kaos og krise
Et hurtigt blik ud over verden viser os kaos og kriser, med tusindvis af små og større lommer af protester, modstand og oprør.

I Danmark har vi skandalen i Forsvarets Efterretningsvæsen,
som har foregået i lang tid under skiftende forsvarsministre og
regeringer - præcis som skandalen i SKAT. Sådan er den kapitalistiske stats væsen. Læs mere side 5 og side 12. Danske Bank
afsløres gang på gang i snyd og bedrag i et sådant omfang, at den
burde lukkes.
Vi ser også, at “gamle” undertrykkelsesmekanismer fungerer i
bedste velgående, når magtfulde mænd kræver deres “ret” over
for yngre kvinder i udsatte positioner.
Tilliden til, at den borgerlige stat og det borgerlige demokrati
sikrer, at “få har for meget og færre for lidt”, svinder.
Forhåbningerne til den socialdemokratiske regering om en ambitiøs klimaplan og genopretning af velfærden svinder også ind.
Det er ud til, at regeringen er pot og pande med erhvervslivet om
en klimaplan. Se mere side 8 om Extinction Rebellions oprørsuge.
Arne og nogle få andre fik et plaster på såret, og resten må knokle
til de bliver 69 år, hvis de kan. Læs mere på side 9.
At Socialdemokratiet trækker i land på valgløfterne er ingen
overraskelse. Det kan det heller ikke være for Enhedslisten, som
vi opfordrede til at stemme på ved valget i juni 2019. På klima- og
velfærdsområdet vil de nok kunne hive små “godbidder” hjem,
som de kan fejre. Men på udlændingepolitikken står Mette Frederiksen ikke tilbage for hverken Inger Støjberg, Pernille Vermund
eller Pia Kjærsgaard. Læs mere side 4.
Globalt set ser vi Black Lives Matter-bevægelsen i USA fortsætte

med uformindsket kraft, og den bliver mødt af politi, militær og
fascister. De Gule Veste var igen på gaderne i Frankrig den 12.
september. International solidaritet med flygtningene fra den
nedbrændte Moria-lejr på Lesbos vokser. Voldsomme skovbrande, denne gang i Californien, minder os om den klimakrise,
vi er midt i.
Endelig fortsætter massedemonstrationer i Hviderusland,
selvom Lukasjenko har fængslet eller deporteret lederne. Læs
mere side 5.

Der er brug for en revolution

De fleste protester og oprør starter med at fortælle politikere og
magthavere, hvad der er problemet. Dernæst appellerer man til,
at samme politikere skal gøre noget ved det. Vi har set tonsvis af
dokumentation for stress og nedslidning på jobbet, børns dårlige
trivsel og læring i skoler og daginstitutioner, ulighed i sundhed,
konsekvenserne af klimakrisen og paradigmeskiftets negative
virkning på flygtningenes liv. Der foregår utallige samråd i Folketinget, underskriftsindsamlinger, læserbreve, happenings, demonstrationer mv. Det er godt, og det skal fortsætte, men det flytter
kun lidt, selvom det kan være starten på noget mere.
Den grundlæggende årsag til de mange kriser og det kaos, vi
står overfor, er den måde, kapitalismen fungerer på:
Produktion for profit - ikke for behov. Krig og konkurrence om
råstoffer, markeder og landområder i stedet for samarbejde og
fordeling til gavn for mennesker og natur. Udbytning af arbejderklassen for at sikre væksten og profitten. Undertrykkelse for
bedre at splitte os og fastholde kontrollen.
Derfor må vi arbejde på, at modstand og oprør kan stoppe
kapitalismens måde at fungere på og afskaffe den.
Det kræver en revolution, og det kræver arbejdermagt, for at
det kan lade sig gøre.
Det er Internationale Socialisters projekt. Læs lidt mere side 11.
Deltag i vores møder og find ud af, om du skal være medlem.
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Racisme og diskrimination fortsætter centrum-højre står sammen
Fungerende formand for Venstre, Inger Støjberg, “ser frem
til at mødes med Sverigedemokraternes formand, Jimmie
Åkesson,” og tilføjer: “Jeg tror,
at mange svenskere engang vil
takke ham og Sverigedemokraterna for, at de talte parnasset
ret imod og turde sige tingene,
som de er.”
Af Lene Junker

Inger Støjberg befinder sig som
en fisk i vandet sammen med
den yderste højrefløj og fascisterne. Som integrationsminister
havde hun et tæt samarbejde
med den daværende østrigske
indenrigsminister Herbert Kickl
fra Frihedspartiet. Både Sverigedemokraterne og Frihedspartiet har det tilfælles, at de er
vokset ud af gamle nazipartier i

Sverige og Østrig. Inger Støjberg
buldrer løs, samtidig med at
hendes politiske liv hænger i en
tynd tråd, fordi det bliver mere og
mere tydeligt, at hun som integrationsminister bevidst har brudt
loven, da hun beordrede alle unge
asylpar adskilt med tvang. Når
Instrukskommissionen engang
har afsluttet sine afhøringer, vil
en rigsretssag være den politisk
rigtige konsekvens. Det er op til
Socialdemokratiet at sikre det.
Meget tyder dog på, at det
ikke vil ske, fordi S for enhver
pris ønsker at være partiet, som
står fast på en stram flygtningeog udlændingepolitik. S er fast
besluttet på at oprette lejre uden
for Europa, selvom det afvises af
EU.Det er et af deres valgløfter,
som hele tiden følges op af handling og nedsættende omtale af
alle etniske minoriteter på nær
jøderne (som dog er en religiøs

minoritet). Omskæringsdebatten er et godt eksempel herpå.
S ønsker ikke et forbud mod
omskæring af drenge, fordi de
har lovet at passe på jøderne, et
forfulgt folk. Det er nok snarere
frygten for, at Israel mfl. vil anklage Danmark for antisemitisme,
der ligger til grund for, at S har
indtaget denne holdning. Det er
desværre ikke anerkendelse og
respekt for et mindretals kultur og
traditioner som en del af et multikulturelt samfund, der er begrundelsen for at sige nej til et forbud.
For så ville det jo gribe om sig og
også omfatte alle muslimerne,
burkaforbud mv. Jeg er hverken
tilhænger af omskæring eller af
et forbud mod det. Tværtimod er
jeg på vagt overfor alle tendenser
til, at staten og politikerne blander
sig i det enkelte menneskes personlige valg.

Det er ikke alle firkløvere der bringer lykke

Black lives matter - refugee lives matter
- kampen fortsætter
Black Lives Matter bevægelsen fortsætter i USA, selvom
Covid-19 og arbejdsløshed er
hårde vilkår.
Af Lene Junker

Det er stadig kravet om at “defunde” politiet og sikre retfærdighed for George Floyd og dem,
som blev dræbt både før og efter
ham, som står centralt. Den yderste højrefløj, støttet af Trump og
politiet, gør hvad de kan for at
skabe en tilstand af vold og uro,
således ønsket om “lov og orden”
kan fremstå som en bydende
nødvendighed.
I resten af verden og her i landet
fortsætter bevægelsen mod racisme og diskrimination med lokale, regionale spørgsmål. I Odense
stod Racismefri By Odense for
Mangfoldighed bag demonstrationen Sammen mod Racisme og
Diskrimination den 15. august.

Den samlede mange unge i et
optog gennem byen. BLM.DK
indkaldte til demonstration den
2. september med krav om at
lukke Ellebæk Flygtningefængsel.
Tidligere på året havde Europarådets Torturkomite afleveret en
rapport med en sønderlemmende
kritik af forholdene i Ellebæk.
Justistministerens skriftlige svar
på kritikken slog fast, at Ellebæk
fortsætter med mikroskopiske
ændringer.
Men da Moria-lejren på den
græske ø Lesbos brændte ned natten til den 9. september, og 13.000
flygtninge med et stod hjemløse og hjælpeløse, blev der igen
skabt globalt fokus på at hjælpe
flygtningene. Store NGO´ere og
masser at mindre netværk i hele
Europa er rykket til undsætning.
Solidaritetsdemonstrationer
og aktioner kræver evakuering og
genhusning af Moria flygtningene
i Grækenland og resten af EU: Der
var en stor solidaritetsdemonstra-

tion i Athen den 12. september
og også demonstrationer flere
steder i Tyskland. Også i Danmark
hvor Mellemfolkeligt Samvirke,
DFUNK mfl. den 15. september
demonstrerede i København og
Aarhus. Det er præcis de samme
krav, som Moria flygtningene
selv stiller og demonstrerer for
hver dag.
Lige nu opbygges der fra mange
sider et pres på europæiske
regeringer om at modtage Moriaflygtninge, og en del lande gør det
i mindre målestok. Dog ikke Danmark, endnu. Regeringens støttepartier har krævet, at Danmark
tager imod 300 flygtninge. Det vil
kræve en mega solidaritetsmobilisering at få regeringen til at skifte
standpunkt.
Derfor må solidaritetsaktioner
og krav til den danske regering
fortsætte. Keerfa, den græske bevægelse mod racisme og fascistisk
trussel opfordrer til international
solidaritetsdag den 17. oktober.

Fascister under anklage

Covid-19 krisen har vist, at
de højrenationale partier som
Dansk Folkeparti og Alternativ
für Deutschland ikke har troværdige svar på krisen, hvorfor
de har mistet tilslutning og er
i intern splid.
Af Lene Junker

Det er værd at glæde sig over,
men der er ingen grund til at
læne sig tilbage. For det første er
nationalismen, racismen og diskriminationen blevet en fast del
af de store midterpartiers politik,
altså er den blevet den nye norm.
For det andet vokser den yderste højrefløj herhjemme, hvor det
ser ud til, at Nye Borgerlige op-

samler de højreradikale kræfter.
De er i tæt parløb med den unge
nyfascistiske bevægelse, Generation Identitær, som for nylig
aktionerede mod “bønnekald”
fra moskeer. Også Den Nordiske
Modstandsbevægelse er aktiv i
Danmark, omend de står langt
stærkere i de andre nordiske
lande. På Krystalnatten den 9.
november 2019 skændede de
den jødiske kirkegård i Randers
og satte klistermærker op på
postkasser, som tilhørte mennesker med jødisk baggrund.
Både i Randers og Ry førte det til
folkelige protester.
Den 9. oktober skal medlemmer
af Den Nordiske Modstandsbevægelse for retten i Randers.
Randers mod Racisme vil markere

Demonstration d. 7/10 i Grækenland
sin modstand mod nazisme.
Der er brug for bred støtte til
Randers mod Racisme, ligesom
det er vigtigt at vise potentielle

Evakuér børnene fra Moria-lejren
Den danske regering og europæiske regeringer støtter den
højrenationale græske regering,
hvis politik er, at flygtningene
skal tilbage til Tyrkiet, som led i
den aftale EU og Tyrkiet har indgået. Indtil da, skal de forblive i
en ny lejr på øerne, som i al hast
nazi-sympatisører, hvor små og
isolerede nazisterne er.
De græske fascister i Gyldent
Daggry har været under anklage
for mord og andre voldelige og
kriminelle handlinger siden 2013,
hvor de myrdede Pavlos Fyssas, en antifascistisk rapper. En
samlet antifascistisk bevægelse,
hvor Keerfa har spillet en central
rolle, har tvunget de græske myndigheder til at starte en retssag.
Efter hundredvis af retsmøder
gennem de sidste 5 år, vil der falde
dom den 7. oktober. De græske
fagforeninger indkalder til generalstrejke og Keerfa indkalder
til demonstration i Athen den 7.
oktober og opfordrer til international solidaritet og støtte.

er ved at blive bygget. EU betaler
Grækenland for at drive lejrene.
Så Danmark og EU er ansvarlige
for de helt umenneskelige forhold
i lejrene på de græske øer. Forholdene er veldokumenterede
og af mange beskrevet som en
tidsindstillet bombe.

Hvordan bliver jeg
aktiv mod racismen
og fascisternes fremgang?
Deltag på “Fællesinitiativet mod
racisme og diskrimination”s
landsmøde d. 3. okt.
Deltag i “Randers mod
Racisme”s aktion d. 9. okt
Gå med i aktioner på den
internationale aktionsdag i
solidaritet med flygtninge den
17. oktober. Der er bl.a. demonstration i Odense.
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Maria Kolesnikova

Hviderusland:

Lukasjenko er presset, men hans regime viger ikke
Dramaet mellem Lukasjenkos
regime og den aktive del af
den hviderussiske befolkning,
som vil et andet og bedre liv, er
nu gået ind i sin syvende uge.
Af Charlie Lywood

Siden den 9. august, hvor Lukasjenko erklærede sig selv for vinder
af præsidentvalget, har hans styre
vaklet. Få troede på hans valgsejr,
men det ser dog ikke ud til, at massedemonstrationer alene får ham
til at vige.

Massive protester

På de første tre søndage efter valget deltog 200.000 hviderussere i
demonstrationer i Minsk og andre
større byer. Siden er tallet faldet
til 100.000 de efterfølgende to
søndage og til kun 20.000 søndag
den 20. september (ifølge den
uafhængige tut.by.com). Momentum er tilsyneladende gået ud af

bevægelsen. Ikke fordi Lukasjenko
lige pludselig er blevet populær,
men enhver massebevægelse
har brug for at se resultater af
aktionerne.
Lige efter valget havde bevægelsen imod Lukasjenko momentum. Først og fremmest fordi
store dele af arbejderklassen
reagerede med enten at nedlægge
arbejdet eller arbejde ”italiensk” –
altså langsomt eller ”efter regler”
i protest mod den massive voldsudøvelse mod demonstranterne.
En kombination af massivt pres
på de strejkende fra arbejdsgivere og de statskontrollerede
fagforeninger med trusler om
fyringer og andre sanktioner og
fængsling eller deportering af nogle af aktivisterne fik dog stoppet
strejkebølgen.

Lukasjenkos undertrykkelse

Med arbejderklassens midlertidige passivitet har Lukasjenko

benyttet lejligheden til at plukke
lederne af den liberale/nationalistiske opposition en for en og
enten smide dem i fængsel eller
deportere dem til nabolandene.
I forbindelse med de massive
protester over valgresultatet nedsatte oppositionen et ”Koordinationsråd”, som også inkluderede
centrale strejkeledere med klar
forbindelse til folk, som ønskede
nye uafhængige fagforeninger.
Koordinationsrådet så sig selv
som et overgangsorgan for at
forhandle med regimet om nyvalg
og mere demokrati, blandt andet
løsladelse af alle de politiske
fanger. Nu er alle medlemmer
af Koordinationsrådet enten i
fængsel, under anklage eller deporteret.
Blandt andet er en af medlemmerne af Koordinationsrådet, Maria Kolepnikova, blevet anklaget
for statskupslignende aktivitet og
risikerer fem års fængsel. Hun un-

FE-skandalen:

Ulovlig overvågning i årevis

Forsvarets Efterretningstjeneste overvåger bl.a. al telekommunikation og internet til og fra Danmark. Her ses indhentningsstation Sandagergård på Amagers sydspids

Det burde ikke overraske de set, som de selv har ønsket det.
Efterretningstjenesterne (både
forargede politikere, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) politiets PET og forsvarets FE)
i årevis ulovligt har overvåget har en lang historie med ulovlig
danske borgere på dansk jord overvågning helt tilbage fra koldvia et samarbejde med den krigsdagene i 50’erne og 60’erne.
amerikanske ditto – NSA (National Security Agency). FE har Lovlige aktiviteter overvåget
dækket over ulovlighederne Allerede i 2013 havde whistleog har endda overvåget en af bloweren Edward Snowden, som
medarbejderne i det tandløse måtte flygte fra USA med hans
Tilsynet med Efterretningstje- viden, leveret dokumentation
om NSAs’ ulovlige og omfattende
nesterne (TET).
Af Charlie Lywood

Folketingets politikere har selv
(minus Enhedslisten) skabt betingelserne for, at efterretningstjenesterne har kunnet arbejde stort

overvågning af amerikanske statsborgere på amerikansk jord samt
deres samarbejde med al verdens
efterretningstjenester, inklusive
FE. Dokumentation, som blandt
andet viste, at NSA overvågede
politikere og aktivister op til FN’s

COP-15 klima-topmøde i København i 2009.
I 2009 kom PET-kommissions
omfattende rapport i 16 bind
om PET’s ulovlige overvågning
af lovlige politiske aktiviteter fra
1945-89. Den afslørede en hel
perlerække af folk, som har været
udsat for overvågning. Fra fagligt
aktive (196 faglige konflikter blev
overvåget) til kampagnen mod
atombomben (og atomkraften),
over fredsbevægelsen i 80’erne
til klimabevægelsen (hvor overvågningen også er fortsat i dag
jfr. ovenstående og COP-15). Man
nøjes heller ikke med at lytte: PET
oprettede et ulovligt register over
folk indenfor disse aktiviteter med
deres politiske tilhørselsforhold til

dgik deportation ved at rive sit pas
i stykker inden grænsen. Det har
afstedkommet kvindedemonstrationer specifikt til fordel for hende. Mange af kvinderne er blevet
udsat for hårdhændet behandling
af maskerede sikkerhedsstyrker,
og hundredvis er smidt i fængsel.
Senest har kvinderne optrappet
deres demonstrationer ved at rive
maskerne af sikkerhedsfolkene.

Heltemodige demonstranter
er ikke nok

Men uanset hvor heltemodige
demonstranterne er, kan de intet stille op mod et regime, som
er fast besluttet på at knække
dem. Kun hvis arbejderklassen
igen kommer massivt på banen
kollektivt, er der en chance for
systemforandringer.
Men det er også vigtigt at se
på, hvorfor momentum i arbejderklassen fadede ud. En af
grundene var, at arbejderklassens
helt lovlige politiske partier.
Efter PET-kommissionen leverede sin rapport, blev politikernes ansigter lagt i alvorlige folder, men der skete meget lidt. En af
følgerne var nedsættelsen af det
tandløse Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET). Men PET
og FE fortsatte ikke desto mindre
med at bryde loven. I flere år har
TET underrettet Folketinget om,
at op til 25 % af de oplysninger,
man har om danske borgere, er
indhentet uden en dommerkendelse. Men da TET kun kan se de
dokumenter, som ledelsen i PET
og FE giver dem, vil det kun være
toppen af isbjerget.
PET har blandt andet rekrutteret Morten Storm som agent
i det islamistiske miljø, og det
var skyld i en likvidering af en
person uden rettergang. - Men
det som tidligere var ”ulovligt”,
bliver lovliggjort ved, at man hele
tiden har strammet lovgivningen.
Således giver Terrorloven fra 2006
PET mulighed for at indhente
oplysninger fra offentlige myndigheder. For eksempel krævede
PET, at universiteter afleverer
oplysninger om iranske studerende.

Magthavernes stenhårde interesser bag den demokratiske fernis
Men spørgsmålet om, hvorvidt

protest var vendt mod systemets
vold. Da regimet bakkede på det
spørgsmål, skulle der nye krav til.
Arbejderklassen bakker sikkert
op om nyvalg og løsladelse af de
politiske fanger, men at aktive
arbejdere kaster sig ud i en konfrontation med regimet kræver,
at man har egne krav at slås for.
Der har været små tegn på, at det
sker. Blandt andet i den meget
vigtige Belaruskali kaliummalm
mine har strejkekomiteen fremsat
krav til arbejdsgiverne om bedre
arbejdsforhold.
Det er her, at nøglen til at forandre systemet i Hviderusland ligger.
En selvstændig arbejderklasse,
som slås både for demokratiske
rettigheder, men også sociale og
økonomiske krav, som kan gøre,
at flertallet i arbejderklassen kan
se en mening i at slås.

FE og PET har handlet og handler i strid med dansk lovgivning, er et sekundært spørgsmål.
Grundlæggende har der fra de
danske magthaveres side ikke
været nogen interesse i at have
en reel demokratisk kontrol med
de hemmelige tjenester. Først og
fremmest fordi den herskende
klasse er interesseret i, at der er en
del af staten, som kan bekæmpe
den indre (og ydre) fjende uden
nogen som helst demokratiske
fernis. Set ud fra magthavernes
synspunkt er det ligegyldigt, om
de overvågede borgeres aktiviteter er lovlige eller ej - men alene
om de truer den eksisterende kapitalistisk orden. Det er det sidste,
som er målestokken.
Enhedslistens krav om bedre
kontrol med FE, som bakkes op
af mange, blandt andet IT fagforeningen Prosa, er klart at fortrække
frem for dagens uorden. TET har
trods alt haft held til at afdække
en smule af FE’s virke.
Men mere kontrol må ikke føre
til den illusion, at “så er der styr
på efterretningstjenesterne”. Det
er en farlig illusion, for så vil
ledelsen i efterretningstjenesterne skjule sig for offentligheden
og tilsynet og blot tage de reelle
beslutninger i det skjulte.
Se artiklen “Staten er kapitalismens stat” på bagsiden.
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Venstrefløjen og præsidentvalget i USA
I Trump-æraen er der sket
store forandringer på den
amerikanske venstrefløj.
Democratic Socialists of
America er vokset eksplosivt, International Socialist
Organization er nedlagt og
Marx21 US er dannet.

bølge med meget høj deltagelse
af kvinder kan sprede sig over
USA og vinde, selv i disse mørke
tider, siger meget om, hvad der er
muligt for arbejderbevægelsen og
venstrefløjen i dag.”

Af Lene Junker

DSA blev dannet i 1982 og var en
af de største socialistiske organisationer i USA med omkring 5000
medlemmer. DSA har rødder i
tidligere socialistiske organisationer i USA. Siden 2016 er de
vokset eksplosivt og har nu 60.000
medlemmer organiseret i 200
regionale enheder.
Partiet har en “inside-outsidestrategi” i forhold til parlamentarisk arbejde. Det betyder, at medlemmer kan arbejde indenfor og
støtte det Demokratiske Parti eller
udenfor og støtte andre partier,
f.eks. De Grønne. Bernie Sanders’
kampagne for at blive nomineret
som kandidat til præsidentvalgene i 2016 og 2020 er det nyeste
eksempel på denne strategi, som
både har boosted DSA og Bernie
Sanders kampagne. Det kunne
se ud som en åben og fleksibel
strategi, men reelt er det en modsætning.
Det Demokratiske Partis historie og struktur har gentagne
gange vist, at det ikke er muligt
at fastholde et principielt politisk
standpunkt efter en valgkampagne. Tværtimod er venstrefløjen og
sociale bevægelser blevet mobiliseret, har undgået kritik af Demokraterne og derefter stået svagere
over for den højredrejning, som
satte ind efter valgkampen.
Denne glidebane har en lang
historie. Værst under Bill Clinton,
som fortsatte Reagans afvikling af
den amerikanske udgave af velfærdsstaten. Seneste eksempel er
antikrigs-bevægelsen, som under

I juni 2019 skrev Marx21 US:

“På trods af den dybt reaktionære
og vilde situation under Trumpæraen har vi set nogle meget
opmuntrende udviklinger på venstrefløjen og i arbejderbevægelsen. De Demokratiske Socialister
i Amerika (Democratic Socialists
of America - DSA) er vokset med
raketfart, og socialismens popularitet blandt unge er et tegn på
de tektoniske skift, der sker i USA.
Det faktum, at Det Demokratiske
Parti, et af de to partier i den herskende klasse, nu har at gøre med
et socialdemokratisk oprør inden
for sine egne rækker, er meget
sigende. Uanset begrænsningerne
ved en sådan strategi viser det
faktum, at det sker inden for Det
Demokratiske Parti, klart den åbning, der findes for socialistiske
og radikale ideer i USA.
Revolutionære har brug for at
være i stand til at forholde sig til
denne venstredrejning og ikke
sidde på sidelinjen og blot påpege
dets strategiske begrænsninger,
men aktivt deltage i kampene og
trække aktivister til venstre mod
radikal, antikapitalistisk politik.
Samtidig har vi set en række
lærerstrejker sprede sig som en
løbeild i de “røde stater” (stater
domineret af det Republikanske
Parti) og vinde vigtige indrømmelser og sejre, som vi ikke har
set i årtier. Ikke siden 1980´erne
har flere arbejdere i USA strejket
end i år. Det faktum, at en strejke-

Democratic Socialists of America

Bush talte hundredtusinder. Efter
at have støttet Obamas valg i 2008
og betragtet ham som en allieret,
gik antikrigsbevægelsen ned.
Ikke fordi Obama indfriede sine
valgløfter, tværtimod fortsatte han
krigen i Afghanistan med endnu
større kraft, men fordi Det Demokratiske Parti trak sin støtte tilbage
og efterlod de øvrige aktivister
demoraliserede tilbage.
Clare Lemlich, medlem af DSA
og Marx21, påpeger: “Min opfattelse er, at det centrale spørgsmål
for den amerikanske venstrefløj
i dag ikke handler om, hvorvidt
man skal arbejde indenfor eller
udenfor Det Demokratiske Parti.
Det handler om, hvorvidt man
skal have fokus på parlamentarisk
politik eller på opbygning af sociale bevægelser og klassekampen.
Selvom forskellige dele af DSA og
den bredere venstrefløj mener, at
socialister skal forstå valg og valgkampe som taktiske spørgsmål,
så foregår en stor del af debatten
på den amerikanske venstrefløj
om parlamentariske spørgsmål
på en selvbegrænsende måde.
For både “inside” og “outside”
tilhængerne undervurderer klassekampen som grundlag for at
opnå resultater.”
Hun forklarer endvidere, at det
meste af venstrefløjen kastede
sig ind i Bernie Sanders’ kampagne i 2016 og 2020 uden en
“ikke-parlamentarisk” strategi
for et nederlag. Det betød, at den
revolutionære venstrefløj ikke,
hverken før eller efter Sanders’
første kampagne, for alvor brugte
sine kræfter på at bygge modstand
i arbejderklassen eller de sociale
bevægelser.
“Parlamentarisme eller abstentionisme er den tveæggede arv,
som venstrefløjen står med i dag,”
skriver Lemlich.

Bernie Sanders’ kampagne

Sanders’ kampagne i 2016 var
det parlamentariske udtryk for
den utilfredshed med skiftende
regeringers nyliberale politik, som
simrede under overfladen efter
finanskrisen i 2008. Den voksende
uligheden førte til Occupy Wall
Street-bevægelsen i 2011. Mere
end 13 millioner stemte på ham
som præsidentkandidat, der ville
beskatte de rige, så uddannelse
og sundhed kunne være universelle goder for alle. Det var et
kvalitativt skift til en venstre-socialdemokratisk politik. Sanders
fik stor opbakning blandt unge
vælgere, mange blev aktivister i
hans kampagne, og kampagnen
modtog enormt mange mindre,
individuelle støttebeløb.
Kun én større fagforening, National Nurses United, støttede
Sanders. Men han havde det største antal lokale fagforeningers
støtte, og hans opstilling rejste
debat i fagforeningerne om, hvilken kandidat man skulle støtte.
Sanders blev opfattet som “outsider” - altså en, der ikke var en del
af det politiske “establishment”.
Det samme gjorde Trump. Og det
var en stor overraskelse og et chok
for alle, at han vandt.
Trump-æraen begyndte, og
det skabte hurtigt stor modstand
blandt kvinder og antiracister. Det
fik også mange til at tilslutte sig
DSA, som de næste par år voksede
til 40.000 medlemmer og gjorde
“socialisme” til en positivt ord i
USA. Det var også i denne période,
at “The Squad” - fire farvede kvinder ved navn Alexandria Ocasio
Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley og Rashida Tlaib - blev valgt
ind i kongressen. De var bl.a. med
til at lancere Green New Dealprojektet. Sanders’ kampagne
i begyndelsen af 2020 tegnede
håbefuldt, for den byggede videre

på de sidste fire års fremgang for
venstrefløjen og fagbevægelsen.
Men Det Demokratiske Partis
“establishment” satte en brat
stopper for Sanders’ kampagne,
da alle øvrige kandidater trak sig
og støttede Joe Biden.

En revolutionær organisation
er nødvendig - og mulig
Clare Lemlich stiller spørgsmålet, om DSA’s prioritering af det
parlamentariske arbejde under
Trump har styrket venstrefløjen.
Hun mener, at det har styrket de
socialistiske holdninger i USA,
selvom der endnu ikke findes en
udenomsparlamentarisk social
kraft, som kan sætte politikken
igennem.
Hun tilføjer, at med mindre der
er en vedvarende social kamp,
som overbeviser folk om deres
egen styrke, så vil mange tage til
takke med en “realistisk” kandidat
som Joe Biden. Biden har så siden
fremlagt et ret progressivt, grønt
og antiracistisk program - nok prisen for at få støtte af Sanders, “The
Squad” og de mange, som siden
sidst i maj har været involveret i
BLM-bevægelsen i USA.
Betingelserne for at skabe en
organisation af revolutionære
socialister med forbindelse til
arbejderklassens kampe og de
millioner af aktivister i Black Lives
Matter-bevægelsen har aldrig
været bedre.
Denne artikel bygger primært
på: “Bernie Sanders, the DSA and
the new US left” af Care Lemlich i
International Socialism 167.
Clare Lemlich er medlem af
Marx21 US (Internationale Socialisters søster-organisaton i USA)
og DSA.
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Mobiliseringen til OK 21 er ved at starte op
Socialistisk Arbejderavis har
talt med Jan Hoby, næstformand i Landsforeningen for
Socialpædagoger, LFS, som
er en fagforening under FOA.
Af Lene Junker

Han fortæller, at de københavnske “Skulder ved Skulder”
fagforeninger har fortsat deres
samarbejde fra OK18 og nu er ved
at organisere et OK21-Initiativ.
Det skal være åbent for alle, fagforeninger, klubber, tillidsfolk og

offentlige ansatte.
FOA spiller ud med et krav om
lønstigning på 3000 kr. pr. måned til alle offentlige ansatte +
en lavtlønspulje på 5 mia. kr. og
forestiller sig det gennemført i en
overenskomstperiode på 3 år.
Jan Hoby begrunder dette i ugebrevet A4 i august 2020:

“Kroner og ikke procenter

Vi skal som offentligt ansatte
ikke længere acceptere, at lønudviklingen på det private område
dikterer vores lønudvikling. Men

det er ikke nok, at vi generelt vil
løfte de offentligt ansatte. Vi skal
gøre det på en solidarisk måde,
så alle offentligt ansatte får lige
lønstigninger. Det betyder, at vi
skal have kronestigninger i stedet
for procentstigninger. Når vi deles
om de livsvigtige og samfundsnødvendige opgaver, så skal vi
også deles lige om de lønstigninger, vi alle har fortjent.
Store grupper af offentligt ansatte er lavtlønnede, herunder
især sosu’er, pædagogisk personale og sygeplejersker. Der er brug

Læren af OK 18
Af Lene Junker

Her i efteråret 2020 gør de offentlige ansattes faglige organisationer klar til OK21. De
nuværende overenskomster blev indgået i
2018. Det var under forhandlingerne om
OK18 at fagtoppen indgik en musketer ed,
èn for alle - alle for én, fordi de offentlige
arbejdsgivere med Lars Løkke regeringen
i ryggen, var enige om at sætte hårdt mod
hårdt og fastholde snævre økonomiske
rammer. Musketer eden gav også lærerne
en langt større chance for at indgå en reel
arbejdstidsaftale til erstatning for den
forhadte lov 409, som Helle Thornings
regering havde påtvunget lærerne via et
indgreb i overenskomstforhandlinger i
2013.
Som forhandlingerne spidsede til, udviklede fagtoppens musketer ed sig til en
“skulder ved skulder kampagne” resultatet
af et stort landsdækkende tillidsrepræsentantmøde. Det begyndte med demonstrationer foran Forligsinstitutionen og
udviklede sig til lokale faglige initiativer
og aktiviteter. Facebookgruppen, Bak Op
Om De Offentlige Ansatte, samlede folk
på tværs af de offentlige fagforeninger og
privatansatte.
Musketer eden holdt dog ikke, da de

enkelte grupper indgik delforlig og skabte
usikkerhed om solidariteten. Lærerne opgav selv kravet om en arbejdstidsaftale og
tog til takke med et kommissionsarbejde,
som skulle resultere i en arbejdstidsaftale.
Aldrig har offentlige ansatte stået sammen og kæmpet sammen i sådan en grad
som i 2018. Aldrig før blev det så tydeligt,
hvor ens vilkårene for offentlige ansatte
var og hvor vigtigt, det var at sikre “En
løsning for alle”.Det endelig resultat var
også langt bedre end forventet, da forhandlingerne startede.
Men potentialet var langt større, og
solidariteten kunne have været langt
mere udviklet, hvis de faglige aktiviteter
også var nået ud på arbejdspladserne
og havde involveret flere. Faglige møder
på arbejdspladserne og et nyt landsdækkende tillidsrepræsentantmøde forblev
ubenyttede værktøjer i OK 18. De faglige
ledere blev støttet og hyldet som helte
og de havde god plads til at manøvrere
i forhandlingerne og således tilgodese
sine egne.Det endelige resultat blev stemt
hjem med stort flertal i alle fagforeninger.

for et seriøst løft af de lavtlønnede
grupper, så enhver offentligt ansat
får en anstændig løn. Det offentlige skal ikke følge det private arbejdsmarkeds negative ræs mod
lavere mindsteløn, men i stedet
lægge en bund, som matcher værdien af vores bidrag til den fælles
velfærd. Vores mindstelønninger
må gerne være med til at løfte hele
samfundet, også meget gerne de
ansatte i f.eks. supermarkeder og
rengøring.
OK18 lærte os, at sammen kan
vi nå meget, og alene når vi kun

lidt. Denne vigtige erfaring skal
vi tage med os i OK21 i form af
en solidaritetspagt, hvor vi står
sammen om tre fælles krav: Kronestigninger og lavt- og ligeløn
løft, og samtidig lover hinanden,
at alle grupper skal i mål med
deres vigtigste delmål”
Socialistisk Arbejderavis opfordrer offentlige ansatte til at
involvere sig i OK21 ved at kontakte sin tillidsrepræsentant eller
fagforening. Vi vil kunne bringe
mere om OK21-initiativet i næste
nummer.

DLF - en fagforening på gal kurs
Af Konni Nørlem

Kun 52% af de stemmeberettigede
medlemmer af Danmarks Lærerforening
(DLF) stemte i slutningen af september
ja til en arbejdstidsaftale indgået mellem
KL og DLF. Dermed blev den forhadte lov
409 afskaffet, som vi har arbejdet under
siden KL´s lockout mod lærerne i 2013.
Omkring 25 % stemte Nej og 22% undlod
at stemme.
Den indgåede aftale er dog et totalt
knæfald for KL´s ultimative krav om at
aftalen ikke må indeholde ressourcebindende krav, og mange har da også
betegnet aftalen som “lov 409 i en ny
indpakning”, hvor ledelsen fortsat har
ubegrænset ledelsesret over lærernes
arbejdstid. Det har ellers været et stærkt
ønske fra lærerside, at få et centralt loft
over antallet af undervisningslektioner og
en sikring af mere tid til forberedelse. I dag
underviser lærere i gennemsnit 4 lektioner
mere om ugen end i 2013, samtidigt med
at der er kommet flere elever i klasserne
og flere inklusionselever.
Aftalen kaldes af DLF´s ledelse en ny
form for arbejdstidsaftale, hvor man
har sikret sig retten til at blive hørt, men
samtidigt forpligtet sig på et samarbejde

med arbejdsgiverne om at drive god skole
i en situation, hvor der ikke gives flere
ressourcer. Så med andre ord vil aftalen
betyde, at lærerne skal fortsætte med at
løbe stærkt og gå ned med stress. Desuden
vil andre kommunale arbejdsgivere føle
sig inspireret til at opnå samme form for
”arbejdstidsaftaler”, der sikrer dem den
fulde ledelsesret.

Nyt initiativ i opposition til DLF toppen

Det har dog siden OK18 stået klart for
mange lærere, at kursen i DLF er helt gal
set fra et lønarbejderperspektiv. Derfor
stiftede en gruppe lærere i foråret 2020
initiativet ”OK21- stem nej til uklare aftaler” med udgangspunkt i en FB-side, som
har fungeret som en platform for organiseringen af en stem nej kampagne. Her er
det blandt andet lykkedes at lave to Stem
nej flyers, som blev delt ud på forskellige
skoler rundt omkring i landet.
Gruppen vil fortsætte med at være en
platform for de medlemmer, der ønsker at
kæmpe for, at DLF fører en mere kontant
fagforeningslinje, hvor man er villig til at
bruge strejkevåbnet for at presse KL til at
give lærerne reelle og tiltrængte forbedringer af arbejdsvilkårene.
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Oprørsugen med Extinction
Rebellion
Af Sarah Svensson

Jeg har ønsket at deltage i Extinction Rebellion, siden jeg første
gang hørte om dem i 2018. Da
var bevægelsen lige blevet stiftet
i England, men den bredte sig
hurtigt til det meste af verden.
Bevægelsen tiltaler mig, fordi den
er pragmatisk, idealistisk, intersektionel og socialistisk.

Min vej fra handlingslammelse
og sympati….

Jeg er sidst i tyverne, studerende
på Københavns Universitet og har
de seneste år opbygget en større
og større bekymring for den fremtid, der venter. Jeg er en af dem,
som ikke tør at få børn, fordi jeg
er bange for den udvikling, verden
er på vej ind i.
Sidste år var jeg til halvdelen af
en NVDA-træning (Non-Violent
Direct Action), men måtte give
op halvvejs. Jeg har besøgt deres aktioner i København, fulgt
med på sociale medier og endda
rekrutteret min storebror uden
selv at være med. Jeg har endda
også købt deres bog, This is not a
Drill. Men uden at læse den. For
jeg har følt mig handlingslammet.
Det var skræmmende for mig
at skulle indgå i det forpligtende,
uhierarkiske fællesskab som aktivistbevægelsen består af. Når man
kommer med, skal man finde en
makker og en affinity group, dvs.
en arbejdsgruppe, der består af
adskillige makkerpar, som sammen kan arrangere aktioner og

som holder styr på hinanden. Jeg
ville ikke være en dårlig makker,
som ikke kan være med til det
hele, og opgav derfor at blive en
makker i det hele taget.

…..til aktiv deltagelse

Indtil nu. For op til Extinction
Rebellions hidtil største aktion
i Danmark, Oprørsugen, har jeg
gået til møder og træninger og er
endelig blevet en del af den bevægelse, jeg ellers kun har beundret
på afstand.
Oprørsugen fra 16.-20. september har været fire farverige, inspirerende og indholdstunge dage,
fulde af musik, sang og taler rundt
på forskellige lokationer i København.
Oprøret har været længe undervejs, og der var lagt op til et ambitiøst program under en ambitiøs
ramme. Extinction Rebellion, eller
XR, som de hedder blandt venner,
skulle blokere Kongens Nytorv fra
onsdag d. 16. september indtil
søndag d. 20. Jeg fandt en makker,
som lignede mig, til briefingmøde
onsdag morgen i Marmorkirken
og fandt lørdag eftermiddag ind i
en affinity group.

Oprørsugen onsdag: Blokade
af Kongens Nytorv

Blokaden blev opløst af politiet
i løbet af onsdag eftermiddag,
og selvom det var nedslående og
ikke efter planen, blev det meste af programmet gennemført
under de nye forhold. Onsdag
eftermiddag var der taler af blandt
andre Sikander Siddique fra det
nye parti, De Frie Grønne, Roger

Courage fra Afro Danish Collective og en talsperson fra Kurdisk
Kvindeforening.
Den talerliste og de taler, som
blev holdt, er for mig et eksempel på XRs solidaritetsforståelse
og opmærksomhed på intersektionalitet og privilegier. Når
man bliver oplært i XR, er en af
læresætningerne i Aktionskonsensusset, at: “Vi anerkender, at
ikke-vold er afgørende for vores
kampagne, mens vi anerkender at
brug af ikke-vold er et privilegium,
som ikke er tilgængeligt for alle”.
Til træningerne lærer vi også at
præsentere os med pronominer
(Mit navn er Sarah, og jeg bruger
hun/hende), at vifte med fingrene
oppe for at tilslutte os eller nede
for at vise uenighed, og at afbryde
den, der har ordet, ved at vise et L
(language) med fingrene, hvis der
er noget, vi ikke forstår. Beslutninger tages decentralt og informeres
gennem repræsentanter for affinity groups. Der er meget at lære.

Oprørsugen torsdag: Aktion
mod Danske Bank

Torsdag fortsatte programmet på
Kongens Nytorv, men udenfor
kørebanen. Det var en stille dag,
indtil en gruppe aktivister brød op
og limede sig fast til Danske Banks
hovedkontor i protest mod bankens investeringer og långivning
til sort energi og våbenindustrien.
Jeg var med som peacekeeper,
og havde derfor sammen med
mine kolleger ansvar for at stå
til rådighed for aktivisterne med
vand, snacks og opmuntrende ord
- og acetone til superlimen. Det er

Aktion ved Kongens Nytorv
også os, som råber op, når politiet
er for hårdhændede eller hensynsløse. Det var mig, som bad dem
sætte mundbindet ordentligt på
plads på aktivisten, efter de havde
fotograferet ham, og trække hans
bluse ned, som var gledet op, da
de flyttede på ham.
Da kunne jeg mærke, at selvom
jeg endnu ikke har modet til
at risikere anholdelse, kan alle
hænder bruges, og der er også
noget at lave på den anden side
af afspærringstapen. Ligesom at
køkkenholdet også er blevet mødt
af lettelse og klapsalver, når de er
kommet med hjemmelavet mad,
som nogle andre igen har fisket
op af containerne rundt om ved
byens supermarkeder. Det er altså
ikke kun dem, som limer sig fast,
som gør oprør.

Oprørsugen fredag: Forfattere
gør oprør

Fredag var programmet flyttet til
DR Byen. Dagen forløb fredeligt
under navnet “Forfattere gør
oprør”, og jeg kunne tage tidligt
hjem og hvile mig. Jeg tror, DR
blev valgt, fordi det er påfaldende,
at de slet ikke har nævnt XRs aktioner i ugens løb, og fordi deres
dækning af klimakrisen i det hele
taget er mangelfuld. Men selvom
vi stod et par hundrede mennesker foran deres bygning i tre-fire
timer fredag eftermiddag, har de
stadig ikke rapporteret om det.

Oprørsugen lørdag: Blokade
af H.C. Andersens Boulevard
og aktion mod Industriens Hus

Lørdag var oprøret flyttet til
Rådhuspladsen, og efter et par
timers forsinkelse blokerede aktivisterne H. C. Andersens Boulevard og spraymalede budskaber
på Industriens Hus. Nogle limede
sig fast til den store glasbygning.
Politiet havde brug for “meget
arbejdsplads”, og det gjorde op-

Aktion ved Industriens Hus

gaven som peacekeeper sværere,
for vi uden for politiafspærringen
kunne ikke tale med dem indenfor, som vi havde kunnet det
meste af tiden både på Kongens
Nytorv og ved Danske Bank.
Politiet ville ikke bruge vores
medbragte acetone og lod flere
gange de fastlimede aktivister
rive deres hænder fri uden først
at løsne limen. Det er desillusionerende at opleve ordensmagten
blæse sig op og intimidere, når det
under disse forudsætninger var så
unødvendigt.
Jeg ved, at politiet på forhånd
har været informeret om XRs intention om at gøre oprør i denne
uge, og at XR er erklærede ikkevoldelige, så der var ingen fare på
færde. Vi har også undret os over,
at politiet på intet tidspunkt har
båret mundbind på trods af, at de
jo i sagens natur ikke kan holde
afstand.

Aktionsugen søndag: Hot debriefing

Ugen blev afsluttet med en hot
debrief søndag eftermiddag, hvor
alle deltagende var inviteret til at
reflektere og dele deres oplevelser
i fællesskab. No one left behind.
Det har været en intens, opløftende og krævende uge. Min frygt
for det forpligtende er blevet gjort
til skamme, for det bringer håb og
liv ind i det depressive mørke, som
klimakrisen ofte lukker mig inde
i. Jeg vil lære at bearbejde min
klima-angst mere som en af XRs
paroler: Med kærlighed og vrede!
Hvis du vil læse mere om Extinction Rebellion Danmark, så
gå ind på xrdk.org
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Arne lagde navn til en
af arbejderklassens
vigtigste kampe
Pensions-udspillet: Et lille
skridt frem efter år med voldsomme tilbageskridt. At det
overhovedet kommer skyldes,
at arbejderklassen er presset, efter at efterlønnen er
forringet, pensionsalderen og
arbejdspresset skruet op.

deres ældre dage. De lavtlønnedes arbejdsmarkedspensioner er
imidlertid for manges vedkommende så beskedne, at de dårligt
kan kompensere for den udhuling
af den statslige folkepension, der
er sket siden forliget i 1987.
Fagbevægelsens pensionskasser er siden blevet meget store
spillere på finansmarkedet. De
bidrager til den illusion, at fagbevægelsen herigennem kan øve
indflydelse på udviklingen inden
for kapitalismen. De pensionskasser, der blev opbygget igennem
arbejdsmarkedspensionerne, har
styrket fagbureaukratiets magt.

Af Jens Riis Bojsen

Kampen om pensionerne

Det skyldes, at de helt eller delvist
offentligt betalte pensioner – folkepension, efterløn, førtidspension, seniorpension m.fl. – samlet
hører til nogle af de største og
dyreste poster på de offentlige
budgetter. Skal alle disse mange
penge gå til pensioner til arbejderklassen – eller i stedet til skattelettelser til de rige?
Derfor har vi set de økonomiske
vismænd og hele den økonomiske
“sagkundskab” tordne om, at
pensionsforbedringer vil betyde
velfærdsstatens undergang, fordi
der angiveligt ikke skulle være
råd til øgede pensionsudgifter uanset om de er finansieret af det
offentlige eller af arbejdsgiverne.
Det er yderst betegnende, at
Mette Frederiksens pensionsudspil rent økonomisk er i den
absolutte peanut-størrelse: Det vil
årligt koste 3 mia. kr. Det afspejler,
at betingelserne for at opnå tidlig
pension er så skrappe, at kun nogle få tusinde vil være omfattede af
dem hvert år. Til sammenligning
var de offentlige budgetter i 2017
1.100 mia. kr. Så “Arne-planen” er
mildest talt ikke dyr.
Hvorfor har de borgerlige, erhvervslivet og alle de professorer,
der lever af at rådgive toppen af
Danmark, så reageret med en
sådan voldsomhed, som de har
gjort? Dels forsvarer de myten
om arbejdsudbuddet: De vil ikke
tillade, at pensions-reformen reducerer antallet af arbejdsdygtige.
Uanset hvor begrænset dette end
vil være. Det kunne jo bidrage til
knaphed på arbejdskraft og dermed stigende lønpres.
Men dernæst kunne det tænkes, at de frygter, at selv dette
nationaløkonomisk fuldstændigt
ubetydelige pensions-udspil vil
kunne blive opfattet af arbejderklassen som en sejr. Dermed
kunne det lukke op for at kræve
større pensionsforbedringer, eller at pensionsalderen ikke stiger
i takt med den stigende levealder.

“Velfærdskommissionen” og
“ældrebyrden”

Den politiske virkning i
arbejderklassen

I de sidste 20 år har de borgerlige
og Socialdemokratiet konstant
angrebet pensionsordningerne.
Det har blandt andet bevirket, at
100.000’er af unge og yngre har
valgt ikke at betale til efterlønsordningen.
Det er der to årsager til: Dels
har mange frygtet, at den “alligevel dør på et tidspunkt”. Og da
regeringen i hhv. 2012 og i 2018
gav mulighed for, at man kunne
udtræde af efterlønsordningen
og hæve det indbetalte efterlønsbidrag, var der tusinder, der lod
sig friste. Mange yngre føler ikke,
at de har råd til at indbetale til
efterlønnen, da deres ansættelse
er meget usikker. Og endelig er der
nye brancher, hvor traditionerne
for kollektive overenskomster,
herunder medlemskab af en Akasse, er svage.
Nu kommer så “Arne-udspillet”
som den første lille forbedring i
et par årtier. Det har en politisk
betydning ved at indrømme, at
der rent faktisk – hvad alle i arbejderklassen til fulde ved ‒ er et
stort behov for at kunne stoppe sit
arbejdsliv tidligere end de 68 år.

Mindre stat og mere marked

I de sidste 35 år har de borgerlige
politikere – med fagbureaukratiets
fulde deltagelse – arbejdet på at
udhule de offentligt finansierede,
skattebetalte pensioner for i stedet at overgå til kollektive ordninger via overenskomsterne, hvor
begge parter betaler til pensionen,
sådan som alle offentlige ansatte

pensioner også er indrettet.
Således indgik LO-toppen en
meget vigtig trepartsaftale med
den borgerlige regering under
Poul Schlüter i 1987, hvor man
besluttede sig for at gå helt ind for
arbejdsmarkedspensioner – dvs.
kollektive, men private pensioner,
som den enkelte arbejdsgiver og
lønmodtager indbetaler til.
Dengang turde man endnu ikke
direkte angribe folkepensionen –
men siden er den blevet udhulet.
Siden 1995 er pensionen for en
enlig med fuld pension årligt blevet 8.000 kr. mindre værd.
Hermed sagde fagbureaukratiet ja til en udvikling, der accelererede en stigende ulighed på
pensionsområdet. Jo højere løn,
du har haft, desto højere pension
kan du få. De rige har desuden råd
til at oprette private pensioner,
som stiller dem langt bedre på

Det næste store angreb på de
offentlige pensioner kom under
den borgerlige regering med
Anders Fogh Rasmussen. Denne
nedsatte i 2003 en såkaldt “Velfærdskommission”. Man opfandt
ordet “ældrebyrden”, hvormed det
blev påstået, at der med stigende
levealder ville komme så mange
ældre, at det offentlige og velfærdsstaten ville bryde sammen,
hvis ikke der blev skåret i adgangen til at kunne blive pensioneret.
I 2006 kom det såkaldte “velfærdsforlig”, hvori Socialdemokratiet indgik. Her blev det besluttet, at pensionsalderen skulle
begynde sin absurde stigning
i takt med den gennemsnitligt
stigende levealder. Fortsætter udviklingen, kan en ung, der starter
på arbejdsmarkedet i dag, først
gå på pension i en alder af 74,5 år.
I 2010 blev arbejdsløshedsdagpengeperioden forkortet fra
fire år til to år. I 2011 kom tilbagetræknings-reformen. Her blev
efterlønnen beskåret fra fem år til

kun tre år, og forhøjelsen af pensionsalderen fremrykket. Socialdemokratiet deltog ikke i dette forlig
– men da den socialdemokratisk
ledede Helle Thorning-Schmidtregering kom til senere på året,
blev forringelser af dagpengene
og efterlønnen ikke ophævet. Og
fagbureaukratiet så passivt til.
Imidlertid var der råd til de historisk store skattelettelser på 45-50
mia. kr. årlig, gennemført af Anders Fogh Rasmussen. Samtidig
blev Skat kørt i sænk. Det blev
der heller ikke rettet op på af den
efterfølgende socialdemokratiske
regering. Folkepensionens købekraft blev heller ikke opretholdt
i takt med prisstigningerne. Og
da Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister i 2013 gik
til angreb på førtidspensionerne,
blev det langt sværere for syge
og uarbejdsdygtige at få tilkendt
førtidspension. Den sociale bevægelse, Jobcentrenes Ofre, har
siden kæmpet for at forbedre
forholdene for syge.
Kræv ordentlige pensioner
– støt bevægelsen #68ErMereEndNok
Mere end 90 fagforeninger med i
alt 445.000 medlemmer deltager
i denne kampagne, som aktionerede i forskellige byer den 11.
september.
Det er først og fremmest fagbevægelsens venstrefløj, som står
bag, og det støttes ikke af toppen.
Kampagne fortsætter tirsdag den
6. oktober kl. 16 med en “Slå ring
om Christiansborg”-aktion.
Se Facebook-gruppen
#68ErMereEndNok:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/68ErMereEndNok/
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Del 1. Louis Pio, Internationalen og Slaget på Fælleden
Af Freddie Nielsen

Pariserkommunen

Den 18. marts 1871 forsøgte den
franske regering at afvæbne Paris’
Nationalgarde, og konfiskere de
kanoner som byens befolkning
havde anskaffet for egne midler.
Dette fik Paris’ borgere, der i forvejen led og havde mange sociale
krav, til at gøre oprør. Opstanden
førte til dannelsen af Pariserkommunen, der levede i 71 dage, før
den blev kvalt i blod.
Pariserkommunen var den
første proletariske opstand, der
førte til magtovertagelse. Og selv
om den kun fik et kortvarigt liv,
blev der gjort erfaringer, og ikke
mindst, gav den genlyd rundt i
Europa.
Blandt kommunarderne var der
medlemmer af Internationale,
omend et mindretal, og Marx og
Engels fulgte nøje udviklingen,
der lærte dem nye ting. Selv om
de så Det kommunistiske Manifest som et historisk dokument,
der ikke skulle ændres, lagde de
i forordet fra 1872 vægt på, at
kommunen havde bevist, at arbejderne ikke bare kan overtage
den eksisterende stat, men må
skabe sin egen.

Louis Pio danner Internationalen

Også i Danmark blev der lagt
mærke til kommunen. En postfunktionær, den 29 årige Louis
Pio, havde i nogen tid bemærket
den armod arbejderne levede
i, men med Pariserkommunen
blev han yderligere inspireret, og
udgav anonymt skriftet Socialistiske Blade.
Det var noget der blev bemærket, ikke mindst af magthaverne,
der nok bed ekstra mærke i sætningen ”... hvad det er vi, arbejderne, ønsker og hvad vi vil sætte
igennem, sent eller tidligt, med
loven eller – uden den!”
Det var ikke nemt at være socialist på den tid, men det lykkedes
for Pio, sammen med Harald Brix
og Povl Geleff, at få dannet In-

ternationale, med forbindelse til
Internationale og Marx og Engels
i London. Og deres inititiv var en
succes. Allerede i november 1871
opgav de medlemstallet til 4.500
med de 3.000 i København.
Internationale blev opbygget
i fagsektioner – snedkersektion,
murersektion osv., hvor medlemsgrundlaget var til det. På
den tid havde man endnu ikke
det kunstige skel mellem faglig
og politisk kamp, som karakteriserer reformismen. Men omvendt
gjorde det at organiseringen var
både fagforening og parti på
samme tid, det umuligt at udvikle
en mere klar politik for et talstærkt
lederskab i arbejderklassen.

Lassalle og Marx

Der var også en vis forvirring. Pio
stod ganske vist i forbindelse med
Marx og Engels, men var samtidig
inspireret af Lassalle, inspirator
for meget af den tyske arbejderbevægelse. Problemet med Lassalle
var at han så staten som neutral,
hans centrale krav var almindelig
valgret og statsstøtte til at oprette
arbejderkooperativer.
Socialdemokratiets første egentlige program – Gimleprogrammet – fra 1876, var langt hen ad
vejen en oversættelse af det tyske
socialdemokratis Gothaprogram,
der var inspireret af Lassalle, og
som Marx og Engels kritiserede
voldsomt.

Den første organisering

satte alt ind mod de strejkende.
Som E. Wiinblad, SDs første historiker, skriver: ”Regeringen løste
Mestrene fra deres Kontrakter,
Politiet opkaldte dagligt Svende
til Forhør, Magistraten udsatte
Lærlingenes Prøver, for at de ikke
skulde slutte sig til Strejken, Husejerne kastede de Arbejdsløse
paa Gaden. Understøttelsesforeningen nægtede dem Hjælp, og
de Standsfæller, som indsamlede
Penge til de Strejkende blev afskediget uden Naade.”
Og da kampen havde varet en
måned, indkaldte Pio og Internationale, Københavns arbejdere
til et folkemøde på Nørre Fælled
søndag den 5. maj, for at skabe
samling, og vælge en deputation
til at forelægge kongen en resolution.

Slaget på Fælleden

Indkaldelsen i Socialisten af 2.
maj 1872, blev ledsaget af en artikel der sluttede: ”... målet er fuldt!
Lad der ikke komme en eneste
dråbe til, eller – det flyder over!”
Det fik politidirektør Crone til at
henvende sig til justitsministeren,
med et forslag om at forbyde mødet. Crone fik grønt lys fra højeste
sted. Og når han nu var i gang, så
forbød han også enhver form for
møde under åben himmel arrangeret af Internationale – et klart
brud på grundloven.
På et møde samme dag i Internationale fik Pio flertal for sin

linje, der gik på at gennemføre
mødet, og som altid var der en politispion til stede. Så kl. 3 om morgenen den 5. maj blev Pio, Brix og
Geleff hentet af politiet - anholdt
for ”opfordring til modstand mod
øvrighedens befaling”.
Da dagen oprandt var Nørre
Fælled spærret af af politi og husarer, men flere tusinde arbejdere
og andre, der var mødt op, brød
igennem afspærringen for at
holde møde. Dette førte til at de
blev angrebet af politi og soldater
med sabler – ganske vist blev der
”kun” hugget med den flade side,
men mange arbejdere blev såret
før de var drevet ud igen.
I det hele taget var myndighederne meget nervøse ved sitiationen. Domhuset, hvor de
fængslede sad, broerne over til
Slotsholmen, banker og andre
centrale bygninger var bevogtet
af soldater. Og på Kastellet blev
sodaterne holdt klar, og havde
fået udleveret skarp ammunition.

Internationalen vokser, men
lederne fængsles.

Noget oprør blev det ikke til, og
murerne tabte deres strejke. Men
ifølge brev fra Pio til Engels fik
Socialisten 1000 nye abonnenter
og Internationale omtrendt 1500
nye medlemmer dagen efter.
Måske overdrev han lidt, men
der er næppe tvivl om at mange
arbejdere, er blevet vrede over
myndighedernes opførsel.

Serie:
Arbejderbevægelsens
historie med
revolutionære øjne
Den resolution, som det var
meningen af få fælledmødets
opbakning, til at præsentere for
kongen, var ikke ovenud radikal.
Den indeholdt 3 krav. 1. at der
udævnes en arbejdsminister, 2 .
at arbejderne tillades at oprette
forligskommissioner, der kan udjævne tvistigheder mellem mestre
og svende, og 3. at alle autoriteter
pålægges at være neutrale under
arbejdsnedlæggelser. Måske kan
man nærmere kalde den lidt naiv.
Men det blev der altså ikke noget af, myndighederne derimod,
gik anderledes hårdt til værks. I
næsten et år blev de 3 ledere afhørt, og så i marts 1873 faldt der
dom – Pio fik 6 års forbedringshus,
Geleff 5 år og Brix 4. I august ændrede højesteret det dog til 5 år
til Pio og 3 til de to øvrige. Og så
blev Internationale forbudt ved
samme lejlighed.
Dommen udløste protester, og
i flere byer blev soldater holdt i
beredskab på kassernerne, hvis
det skulle udvikle sig – men i
bund og grund blev det noget af
et tilbagetog for den tidlige arbejderbevægelse.

Men alt andet lige, var Pio og co.
ærlige forkæmpere for at forbedre
arbejdernes kår, og for en eller anden form for socialisme. Overalt
blev de forfulgt af politispioner, og
myndighederne søgte efter muligheder for at komme dem til livs.
Faktisk er Arbejdernes Forsamlingsbygning i København (nu
Arbejdermuseet) en reaktion på
forfølgelserne. Myndighederne
gjorde hvad de kunne for at få
værtshusholdere og andre lokaleudlejere til ikke at lægge lokaler
til socialisterne smøder. Derfor
begyndte arbejderne at indsamle
penge til at bygge sit eget. Det tog
lidt tid, men i 1879 kunne man
med stolthed indvie bygningen.
Socialismen og ideen om at
organisere sig havde, omend ikke
som en steppebrand, dog fået tag
i arbejderne, især i København.
Og med den frygt og modstand
som myndighederne og arbejdsgiverne lagde for dagen, så måtte
det føre til en konfrontation. Og
den kom.

Murerstrejken

I april 1872 gik 400 københavnske
murersvende i strejke for kortere
arbejdstid. De arbejdede fra kl. 6
til 19, seks dage om ugen, og deres
krav var at slippe af med dagens
sidste arbejdstime. Mestrene ville
ikke give sig, og myndighederne

Louis Pio

Slaget på Fælleden, afbildet af ukendt kunster og bragt i Ravnen i 1889.

Info

Møderne er åbne for alle interesserede. Se de seneste opdateringer på socialister.dk/moeder

Møder i Internationale Socialister
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København

Vi mødes hver torsdag kl. 19.00 i Store Bjørn
på Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. For mere info kontakt ISU på
20 34 35 13.
1/10: Landbrug og kapitalismen
8/10: Vejen til socialisme
15/10: De forventelige skandaler i Forsvarets
Efterretningstjeneste
22/10: Valg i USA og venstrefløjen

Odense

Mødes hver tirsdag kl. 19.00 i Ungdomshuset,
Nørregade 60. Kontakt Jens, 24 26 80 23 for
mere info.
6/10: Den radikale højrefløj i europa. Hvor står
de i dag?
13/10: Venstrefløjen i USA
20/10: Louis Pio og den tidlige socialisme
27/10: Malcolm X
3/11: Staten og revolutionen

Århus

Internationale Socialister holder (med mindre
andet oplyses) møde hver anden torsdag kl.
19.30 i lokale 2.2 på Studenterhus Aarhus,
Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C. Kontakt
Lars Henrik på tlf. 61 60 68 76 for yderligere
info.
1/10: Karl Marx - ikke kun begyndere
22/10: Var dansk kolonialisme mere human end
andre landes? (holdes i lokale 1.2+1.3)
29/10: Valg i USA: Er Biden alternativet til
Trump?
12/11: Marxisme og konspirationsteorier

Aalborg

Vi mødes tirsdage i ulige uger kl. 17-19 i Socialisternes Hus. Kontakt Asbjørn, 53 31 43
10 for mere info.
FB-gruppe: facebook.com/groups/intsoc/
FB-side: facebook.com/Socialister.dk

Troen på at staten med dens politi, militær og embedsapparat vil acceptere at
kapitalens magt bliver angrebet, endsige
begrænset, af et flertal i befolkningen, er
et af de centrale skel mellem reformistisk
og revolutionær politik.
Af Charlie Lywood

Dyrt købte erfaringer

Men opfattelsen af staten som kapitalens
klassestat bygger på dyrekøbte erfaringer i
arbejderbevægelsens historie. Fra ”Slaget
på Fælleden” i 1872 over ”Påskestrejkerne” i 1985 til La Cabana og RiBus konflikterne i 1990’erne har den danske stat
og dens voldsapparat stået på kapitalens
side mod arbejderklassen.
Men også internationalt har det ført til
katastrofer. Det mest dramatiske eksempel på dette er den skæbne, som overgik
socialisten Salvador Allendes’ regering
i Chile i 1970-73. Allendes forsøg på at
begrænse storkapitalens magt en smule
havde stor folkelig opbakning. Men i 1973
blev han væltet af et blodigt militærkup.
Trods tydelige advarsler blev store dele
af venstrefløjen lullet i søvn af troen på,
at det er muligt at foretage mere grundlæggende forandringer inden for den
herskende stat. Det betalte de dyrt for.

Forbindelsen mellem stat og kapital

Hver gang kapitalens interesser er truede,
stiller staten sig på dens side. Der er en
snæver forbindelse mellem stat og kapital,
og den viser, at staten ikke er hævet over
særinteresser, men er underlagt hensynet
til kapitalens herredømme. Det kan man
konkret se ved, at ejendomsretten er indskrevet i Grundloven og håndhæves hårdt
af domstolene, mens retten til arbejde

Alternativet

Det betyder, at for at bryde kapitalens
magt, er det ikke nok at vinde et valg til
Folketinget. Selv en nok så socialistisk regering vil rende panden mod en mur, når
den bliver stillet over for kapitalflugt og
lukning af virksomheder. Alternativet til
det kapitalistiske system er derfor ikke at
vælge andre politikere. Alternativet består
i, at arbejderklassen og de undertrykte
ikke blot erobrer den politiske magt, men
også den økonomiske. Det betyder, at for
at ændre samfundet grundlæggende, så
handler det om at tage kontrollen over
virksomhederne, over bankerne, over
butikkerne og over de offentlige institutioner. Men her støder vi ind i det problem,
at staten er bevæbnet og vil forsvare sig
og sin klasse.

Den bevæbnede stat

I alle klassedelte samfund er det den
herskende klasses problem, at den er
i mindretal overfor arbejderklassen. I
lange perioder kan den herskende klasse
beholde sin magt i kraft af sit ideologiske
herredømme. Alligevel har overklassen
altid været nødt til at opbygge et væbnet
korps i form af militær og politi, som kan
forsvare dets, mindretallets, magt. I sidste
ende har magten i klassesamfundet altid
drejet sig om fysisk magt.

Når den kapitalistiske stat i modsætning til tidligere statsformer som regel er
opbygget omkring det parlamentariske
demokrati, så skyldes det ikke et hensyn til
flertallet af befolkningen. Men at kapitalismen er nødt til at have et organ, der kan
løse de fælles opgaver, som individuelle
kapitalister ikke kan magte. Her er parlamentarismen hensigtsmæssig som et
forum, hvor kapitalisterne kan aftale spillereglerne for den indbyrdes konkurrence.

Demokratiet er undværligt

Men demokratiet er ikke et grundlæggende kendetegn ved den kapitalistiske
statsmagt. I masser af lande har demokratiet været afløst af forskellige former
for diktatur, ikke på trods af kapitalismen,
men for at sikre kapitalismens overlevelse.
Derfor er det også illusorisk at tro, at
et socialistisk flertal i parlamentet ville
kunne bruge det eksisterende politi og
militær imod borgerskabet i et opgør med
kapitalismen. Dels er cheferne i politi og
militær rekrutteret fra de samme kredse
som kapitalistklassen. Dels véd de samme
chefer, at kapitalistklassen i kraft af sin
magt over økonomien også afgør, om der
skal ydes ressourcer til politi og militær.
Det har forfatterne Anton Grau Larsen
og Christoph Ellersgaard dokumenteret
i deres bog ”Magteliten – hvordan 423
danskere styrer landet”.

Opløs det kapitalistiske statsapparat
Den afgørende konklusion i den marxistiske teori om staten er derfor, at arbejderklassen ikke blot kan overtage det
kapitalistiske statsmaskineri og bruge det
i sin egen interesse. Tværtimod er det afgørende punkt i en socialistisk revolution,
at arbejderklassen opløser statsapparatet – fyrer embedsmændene, nedbryder
soldaternes loyalitet over for generalerne
og neutraliserer politiet. Og erstatter det
med en demokratisk arbejderstat som
gennemfører et reelt demokrati baseret
på arbejdermagt.
Læs artiklen “FE-skandalen: Ulovlig
overvågning i årevis” i dette nummer af
Socialistisk Arbejderavis.
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Det kan virke tiltrækkende at tro, at staten
skulle være neutral og derfor kan bruges
til at gennemføre det, som flertallet ønsker
sig, fordi en regering lover forbedringer
uden også at ville bryde med den herskende stat. I praksis har det oftest ført til,
at ambitionen for forandring blev holdt
inden for de rammer, som kapitalismen
sætter.

(som faktisk også fremgår af Grundloven)
ikke bliver garanteret af nogen form for
domstol.
At staten er underlagt kapitalens herredømme og interesser, har en afgørende betydning. Det betyder, at der er
snævre grænser for, hvad selv en nok så
socialistisk regering kan gennemføre.
Når staten beskytter ejendomsretten, så
er den også, når det kommer til stykket,
magtesløs overfor dem, der sidder på den
økonomiske magt. For eksempel, såfremt
Corbyn som tidligere leder af Labour ville
have vundet valget i UK og forsøgt at indføre reformer, som gik imod kapitalens
interesser, ville han have stået overfor
en veritabel storm fra storkapitalen og
højtstående militærfolk, som forinden
ville have truet med mytteri. Og hvad så?
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Staten er kapitalismens stat

